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Jan Saudek
13.května 1935
Jan Saudek je český fotograf, věnující se
zejména ateliérové fotografii s typickým a
nezaměnitelným rukopisem. Nejčastějším
předmětem jeho fotografií je žena, ženské tělo a
motivy vztahu ženy a muže. V počátcích své
tvorby se zabýval také tematikou dětství a
vztahu mezi dospělými a dětmi. Od roku 1977
své fotografie koloruje. Je dobře znám i ve světě
a získal řadu ocenění, mimo jiné se stal rytířem
Řádu čestné legie. Je bratrem (dvojčetem)
výtvarníka Karla Saudka.
Jan Saudek patří mezi nejvýznamnější české
umělecké fotografy. Dne 13.května 1935 se
bankovnímu úředníkovi Gustavovi a jeho ženě v
Praze narodila dvojčata Jan a Karel. Jan se
narodil jako druhý „a to ho předurčilo být celý
život číslo dvě“. Roku 1939 začíná v Evropě
druhá světová válka, kdy jako malé děti byly
svědky německé okupace hlavního města. Otec
Gustav, který žil ve smíšeném manželství, strávil
tři měsíce v ghettu Terezín. Bratři v
koncentračním táboře nikdy nebyli. Studoval
grafickou školu v Praze a od roku 1950 pracoval
jako produkční fotograf v tiskárnách a poté začal
kreslit a když dostal svůj první fotoaparát Kodak
Beau Brownie i fotografovat.V letech 1954 až
1956 absolvoval povinnou vojenskou službu.
Roku 1958 se oženil s Marií a měl s ní dvě děti
Samuela a Davida. Roku 1959 začal používat
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středoformátový fotoaparát Flexaret 6×6.Na
konci – 60.let odletěl do Ameriky, kde se
seznámil s Hughem Edwardem, šéfem oddělení
fotografie v Institutu umění v Chicagu. Jeho
první vlastní výstava se uskutečnila v University
of Indiana v Bloomingtonu. Roku 1970 se se
svou ženou Marií rozvedl. O dva roky později se
objevila „Zeď“, která se stala typickým prvkem
jeho tvorby. Pracoval s nejrůznějšími umělci z
celého světa. Vystavoval v muzeu moderního
umění v Paříži a vyšla jeho první monografie
Svět Jana Saudka. Stal se členem Spolku
českých malířů a pořádá mnoho výstav.Roku
1990 získal francouzský umělecký Řád umění a
literatury. Francouzský režisér Jerome de
Missolz o něm natočil film Jan Saudek – český
fotograf. V jeho životě má důležité místo jeho
dlouholetá přítelkyně a zároveň manažerka
Sára Saudková, která přijala jeho jméno, i když
nebyli oddáni.

Tvorba
Většina fotografií je kolorovaná. Jan Saudek
začal fotografovat sám sebe, své fotografie
inscenoval. Ze začátku jeho tvorby se věnoval
zachycení mateřství a otcovství. Se svoji ženou
Marií měl dva syny – Davida a Samuela a oba
jsou předmětem jeho fotografování v období
jejich dětství i dospívání.V osmdesátých letech
jeho tvorbě dominuje „Zeď“. Jeho díla jsou
erotičtější a provokativnější. Vyjadřují vztahy
mezi mužem a ženou, a to jak lásku a
přitažlivost, tak i nenávist až agresivitu.
Námětem jeho fotografií jsou mladé dívky,
dospělé krásné ženy, i obtlousté starší dámy.V
devadesátých letech pracoval na cyklu „Karty“,
což byly polonahé ženy naproti sobě spojené v
pase, podobně jako na hracích kartách. Dalším
jeho oblíbeným motivem je otevřené okno a před
ním žena, muž či milenci v různých situacích. V
tomto období je jeho tvorba mnohem více
erotická, velmi živočišná až perverzní. Saudek je
motivován těly žen různých tvarů, od příliš
hubených, přes opravdu obézní až po různě
zdeformovaná.Jan Saudek není pouze fotograf,
ale i malíř, jeho malby jsou většinou inspirovány
jeho fotografiemi. Dílo Jana Saudka je
kontroverzní a provokativní, možná obsahuje i
řadu sdělení a je snad také oslavou lidství.
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Vážení čtenáři krajané
Před dvěma roky jsem byl požádán abych Sokolu pomohl
s Kvartem a v dobrém úmyslu jsem na tuto nabídku
přistoupil. Po půl roce otálení bývalého výboru jsem byl
přijat do výboru a opět s dobrým úmyslem pomoci Sokolu
a československé komunitě.
Lhal bych, kdybych tvrdil že vše šlapalo ve výboru hladce
a v budovatelském duchu. V průběhu času byl výbor
obohacen o staronové členy kteří jako já byli ochotni
Sokol zvelebit, pořádat zajímavé akce jako v minulosti,
zprůhlednit hospodaření s financemi a vyřešit
nejožehavější problém BAR.
K mému překvapení jsme my nový iniciátoři narazili na
totální odpor většiny výboru, stávající nevyhovující a starý
draze zaplacený bar zbourat a udělat nový bar včetně
přestavby interiéru. Rozumné argumenty zvítězily,
menšina porazila většinu a byl vyřešen i problém s
financemi na stavbu nového baru bezúročnou půjčkou
Vlasty Šustkové 7 000 dolarů se splatností na 2 roky
pouze z tržeb baru. Nadšení bylo veliké i ze strany
některých řádových členů i nečlenů a za měsíc jsme měli
nový bar. Už první akce potvrdila že záměr byl namístě a
slova chvály těšila každého kdo se na tomto projektu
podílel. Hurá, vše jede podle plánu. Za 9 - 10 měsíců jsme
splatili celou půjčku. Malý šok jsem si prožil na výroční
schůzi Sokola při volbách. Z malého davu účastníků se
ozvaly hlasy ohledně legálnosti soukromé půjčky Vlasty
Šustkové na stavbu nového baru. Spíš jsem očekával
děkujeme a nebo něco ve smyslu dobrá práce, my vám
věříme a my vám také pomůžeme.
Nicméně akce se pořádaly, nadšení neopadlo a dokončily
jsme nejdůležitější fázi renovace sálu. Dílo to není dech
výrážející ale nemusíme se stydět za nejhezčí a ůčelný
prostor všech Sokolů.
Teď trochu čísel. Do spodního sálu bylo investováno
11 000 dolarů za bar s pípou, obložení stěn, nádstavba
pódia, reflektory, 65 inčová televize a grafická výzdoba
interiéru. Celková hodnota je těžce vykalkulovatelná ale
může se pohybovat okolo 60 000 dolarů a to za materiál a
teoretickou mrzkou mzdu lidí kteří vše udělali. Nikdo z lidí
nedostal jediný dolar za práci, nemluvě o benzínu,
parkovné, pokuty za parkovné a podobně.
Rána pod pás se ke mně donesla před pár dny. Někdo
někde pronesl, že se tam v Sokole někdo pěkně
obohacuje. Odkud se takový výrok vynořil a z jaké
nemocné hlavy? Jak může někdo něco takového vypustit
z úst?
Zase pár čísel. Boris Kubeš převzal bar a má totální
kontrolu nad všemi financemi, tržbami, zásobováním a
obsluhou baru. Minulý měsíc daroval Sokolu 106 hodin
pouze pro provoz baru. Nedostal ani cent a jeho účetnictví
sedí na 100 procent. Asi 5 let měl Sokol na kontě plus
mínus 16 000 dolarů. Za 1 rok a 3 měsíce SOKOL má na
kontě 24,889.30 dolarů plus 11 000 dolarů za sál činí

35 889.30 dolarů bez dotací které jsou na cestě asi 4 500
dolarů. Takže SOKOL by měl mít asi 40 000 dolarů mínus
11 000 dolarů za financování sálu.
Sokol je nevýdělečná organizace a výbor se má starat co
nejlépe o chod této organizace. Žádné stanovy neurčují
členům výboru aby obětovali stovky hodin manuální
práce za účelem budování a udržování chodu Sokola.
Kde jsou ostatní krajané?
Začínám pochybovat o celém smyslu veškerého se
snažení pro Československou komunitu. Nicméně řeči
jako český klub a slovenský klub zní v tomto případě
nevhodně. SOKOL není a nebude nikdy jiný než
československý klub. Prosím vás zapomeňte a nedělte
otázku SOKOL na čechy a slováky. Všechno děláme pro
všechny. Ve výboru nemáme ani jednoho slováka. Proč?
Vždyť je to nás všech.
Další problém je mladá generace. Ať děláme co děláme
tak mladí čechoslováci nemají o budoucnost Sokola
zájem.
Kvart vydáváme pouze pro skalní čechoslováky a žádné
výzvy nefungují. Mladá generace je úplně někde jinde
než pojem vlastenectví a předávání československé
kultůry.
Zastavili jsme projekt s renovací prvního patra restaurace
Sokola. Elán slábne a pochybujeme o smyslu tohoto
projektu. Pro koho?
Pokud máte pocit z tohoto článku že je pesimistický, tak
ano. Je pesimistický. Nechci dále vydávat Kvart a nechci
být členem výboru za stávajícího přístupu krajanů k
našemu společnému zájmu. Kvart bych byl ochoten
vydávat pouze z nostalgie a sympatie ke krajanům ale
pouze proto, že si to přeje naše a starší generace . Jinak v
tom nevidím smysl. Nevidím žádné nové tváře a sympatie
k naši komunitě.
Na závěr bych chtěl poděkovat mnoha krásným lidem
kteří nám nezištně pomohli a pomáhají.
Věra Zlatá, Vlasta Šustková, Alena Špirochová, Marcela
Taylor, Romy , Boris Kubeš, Honza Mandlík, Pavel
Šindelář, Michal Hančin, Pavel Přízek, Franta Bouračka,
Josef Slarko, Filip Toth, Truhlík, Daniel Brodecký, Robert
Brodecký, Ivan Míček, Jason Kubeš, Hungarian crew,
Jogoslavian crew, Dušan Javorka, .........................
Omlouvám se ostatním na které jsem si nevzpomněl.
Bohužel nemám jinou šanci jak vám oznámit že SOKOL v
danné situaci není moje priorita a nehodlám se více v
Sokole angažovat jako zapálený člen pro správnou věc.
Pokud máte nějaké připomínky či názory tak mi
odpovězte.
michalsokolnik@gmail.com
Michal Krejčí
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Senior tip - POTUPA
Skromně konstatuji, že nejsem žadný ješita. Tím chci říci,
že neunavuji při každé příležitosti neznámé lidi, aby mě
vyfotili. Dokonce nefotím sám sebe pózujícího před
různými monumenty, abych se potom mohl obdivovat na
Facebooku. To nechám na jiných, v tomto případě
povolanějších lidech, kterých znám hodně. Tito pošetilci v
pochybné představě, že jsou, nehledě na věk, úžasně
přitažliví, si zřejmě umanuli, že musí svojí zevnější krásu
dát napospas zrakům tisíce lidí jim známých i zcela
neznámých, kteří zrovna tak maří čas přispíváním či
čtením nesmyslů na stránkách tohoto internetového
zázraku. Já posouzení, jestli jsem doposud přitažlivý, ve
své neobyčejné skromnosti ponechám na druhých.
Osobně si myslím, že se na mně krutě podepsal věk. V
tomto případě mám zřejmě pravdu, protože při každé
příležitosti moje přímá a pravdomluvná žena Máňa, hlavně
když to nečekám, prohlašuje, že jsem již dávno ztratil svojí
krásu, kterou jsem ji v mládí okouzlil. Když se jdu
přesvědčit a letmo na sebe mrknu do zrcadla, musím se
studem souhlasit, že má bohužel Máňa pravdu. Zlatou
hřívu mně čas nahradil prořídlými vlasy a lesknoucí se
pleškou, masitá dvojí brada dominuje vráskami
rozbrázděnému obličeji. Kde ještě jakž-takž vynikám, jsou
uši. Ty se totiž mužům ve stáří promění v dužnaté,
obrovské plachty, ze kterých ční chlupy. Mně naštěstí
zůstala taková stále malá, aristokratická ušiska. Nejsem
ovšem bláhový, abych si neuvědomil, že změna je za
rohem. Pohled na zbytek těla je něco, co mě dohání k
hrůznému přesvědčení, že už nemám u krasavic šanci. Že
mám prostě odzvoněno! Pohled do zrcadla na obrovský
teřich, jak mému břichu laškovně říká Máňa, mě dokonce
přesvědčí, že už na sebe nenalákam, a ať se snažím
sebevíce, do svých sítí neulovím ani bezzubou, vetchou
stařenku. Ano, moje tenké nožičky jsou pořád ještě od
celoživotního ježdění na kole sice pokryté svaly, ale jak se
člověk časem scvrkává, tak na oholených nohou kůže vlaje
jako prapor. Jediné, co mne ještě dodnes nepotkalo, jsou
křečové žíly. Když mně chce Máňa někdy udělat obzvláštní
radost, tak s kapkou závisti v hlase utrousí poznámku, že
by moje nohy chtěla mít. To mě přivedlo k nápadu, že když
se pořádně namažu vonnými mastmi, které kůži
regenerují, mohl bych si dát nohy z různých úhlů vyfotit a na
Facebooku udělat anketu, kde by čtenáři museli hádat, čí
nohy to jsou. Samozřejmě, že mě nikterak neudivilo, že
Máňa na můj nápad nalila studenou vodu a doporučila
mně, že bych, místo myšlení na blbosti, měl přestat pít pivo,
jíst uzenky a místo toho se věnovat polykání více kilometrů
na kole. Žena Máňa má, jako ostatně pokaždé, pravdu.
Hlavně co se týká cyklistiky. I když jsem výrazně skromný
člověk, přece jenom si říkám, že v italském, úžasně
barevném cyklistickém drésu a téměř nemravně
přiléhavých kalhotkách, nevypadám úplně k zahození.
Zvláště když zatáhnu břicho a nebudu se při šlapání do něj
kopat koleny. Věřím, že když si dopředu do kalhotek nacpu
smotané ponožky, tak bych přece jenom měl třeba šanci
oblouznit nějakou zrovna tak v cyklistickém (ovšem bez
ponožek) oděnou dámu. To, že mám nádherné a velice
drahé kolo, by jistě také přispělo k mému možnému
úspěchu. K tomuto účelu mám již dávno vymyšlenou
mazanou fintu. Na cyklistické stezce vypustím z duše
vzduch a u prázdného kola bezradně čekám na pomoc. Ta
dříve nebo později příjde, protože cyklisté si navzájem
pomáhají. Otázku upoceného dědka, jestli nepotřebuji
nějakou pomoc, samozřejmě slušně odmítnu. Naopak,

zastaví-li cyklistka, pomoc ochotně přijmu a pak už je
téměr ruka v rukávě. Nejdříve je oslněna mým úžasným
kolem, a když jí spadne zrak na moje, olejem se blyštící,
oholené a opálené nohy, tak zjihne. Když si ovšem všimne
na správném místě vycpaných kalhotek, zrychlí se jí dech
a z hrdla se jí vydere tenounký vzdech podobný tomu, co
dovedou tak krásně udělat porno herečky, když předstírají
rozkoš z milování. O tom se samozřejmě nikdy nezmíním
Máňe, protože by o mě přerazila vařečku! Tuto geniální
strategii jsem použil při nedávné vyjížďce. Skutečně
zapracovala. Dáma, pro mě přiměřeného věku, s
obdivuhodně útlou zadnicí (bohužel cyklistky v lycrových
kalhotkách mají pozadí vesměs hrůzně obrovitá) zastavila,
dali jsme přátelskou řeč, nafoukli jsme splasklou
pneumatiku a ona mne vyzvala, abychom pokračovali v
jízdě spolu. Nemusím říkat, že se mně vzrušením rozbušilo
srdíčko, protože jsem tento návrh bral jako přirozenou
předehru. Nešlo přece jenom o žádnou ochechuli, která by
se vrhla do náruče prvnímu obstarožnímu páprdovi s
prázdnou duší! S návrhem jsem bez mrknutí souhlasil.
Cyklistka rozšafně seděla na pohodlném, odpérovaném
sedle super těžkého cestovního kola s blatníky, světly a
postraními brašnami. Jako gentleman jsem jel vepředu,
abych dámě rozrážel vítr a teprve když se cesta rozšířila,
jeli jsme vedle sebe. Podotkla, že moje kolo musí snad
jezdit samo, když je tak lehoučké. Na to jsem jí
sebevědomě vysvětlil, že člověk musí mít předně silné
plíce, nohy a srdce, aby mohl jet jako s větrem o závod.
Přitom jsem zluboka vydechnul a v pedálech napnul svaly,
aby viděla, o čem je řeč. Cyklistce se pusa nezastavila,
přestože se opřela do pedálů a znatelně zvýšila rychlost.
To mě překvapilo, protože mně pozvolna docházel dech.
Netrvalo dlouho a moje konverzace se omezila na
dýchavičné, jednoslabičné odpovědi. Dáma se hihňala,
jakoby z legrace se zvedla ze sedla a roztočila to tak, že se
mně před očima dělaly krvavé mžitky a začaly mně brnět
prsty u rukou, což je neklamný jev přicházejícího infarktu.
To však nebylo nic oproti tomu, co nastalo v prvním táhlem
kopci! Dáma mě rozpustile pobídla, abychom jeli z celého
úsilí, že si dáme závody, kdo bude na vršku první. Zasmála
se téměr jako mladá holka a pak to rozjela! Chvíli, ale
jenom prakticky zlomek vteřiny, jsem funíc skloněn nad
řidítky, visel za jejím zadním kolem, které se mně k mému
zděšení začalo neúprosně vzdalovat. Netrvalo dlouho a
cykloturistka mně, ostřílenému starému závodníkovi,
zmizela na obzoru. Hanbou by se jeden krve ve mně
nedořezal! Potvora cyklistka na mě ani na vrcholku kopce
nepočkala. Zřejmě dospěla k závěru, že nejsem hoden její
náruče. Když jsem takhle hanebně odpadl v kopci, bůhví
co by se stalo později. A měla ženská pravdu! Uříznul bych
si určitě pěknou ostudu a kdo ví, třeba bych, kdyby tedy
čirou náhodou k něčemu došlo, vyčerpáním zhebnul!
Nebyl bych první ani poslední. Tím pádem jsem zůstal
věrný ženě Máně a byl jsem tomu rád. Představa, že by o
mě přerazila vařečku a neměla by mně pak čím míchat
guláš, mě naplnila hrůzou. Je nabíledni, že než se potupně
honit za ženskýma na kole, je přece jenom lehčí se
navléknout do prskatého cyklistického munduru, zastrčit
břicho, požádat někoho neznámého, aby vás laskavě s
kolem vyfotil a pak tu fotku hodit s příslušným textem plným
krásných frází na Facebook. Na něm si lidé tolik vymýšlí,
ž__________e bych snad opravdu nějakou babku do
svých sítí nachytal. Jen by se mnou nesměla jet na kole…
Ivan Kolařík
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ŽALOV

Česká škola v Bayside

Thank you for offering to put a message in the Sokol
newsletter for Queenie Straka.
Queenie mentioned numerous times how she enjoyed
visiting the community at the Sokol and sharing lovely
meals with her friends there.
Below is our message for Queenie.
Queenie Straka
Date of Birth 25th September, 1931
Date of passing 5th Februrary, 2018
Age 86 years
After a long period of illness Queenie Straka passed
away peacefully. Well travelled and well known in the
Czech community. Queenie was Australian born of
Armenian heritage. She was an independent, proud and
strong woman who often boasted she was strong
enough to outlive four czechs!
A loyal friend to George Stehlik (deceased Februrary
2014), and proud owner of “Mishca” her fluffly
companion who has also passed over.
Queenie – may you be reunited with George and Mischa
and all those who you loved and loved you in heaven.
May god hold you in his arms peacefully for all eternity.
In case anyone queries as I mentioned to you Queenie's
wish was to not have a service, thank you again Vera.

Česká škola v Bayside
Máme pro Vás radostné oznámení. Pro členitost věku
rozdělujeme naši školu na dvě skupiny. Ti mladší se
nazývají P R V O Ž Á Č C I a chodí do školičky ve věku
od tří do devíti let. Výuka se opět koná v hale kostela
Cheltenham následlující sobotní odpoledne od 14.00–
15.30 hod.:
24.3. – O Velikonocích, barvách a jídle
7.4. – Věci v domě a opozita 21.4. – Cvičíme a povídáme si o zvířátkách
19.5. – Cestujeme a cvičíme s obručemi
2.6. – A, B, C, D a Kočička
16.6. – Zima a oblečení
Starší skupina dětí je založena pro D R U H O Ž Á K Y ve
věku od deseti let a nazývá se MČK, t. j. Můj Český Klub.
Scházíme se u Vlasty. V náplni výuky je mimo čtení a
psaní rovněž i praktická výuka vaření a jiných
dovedností. Tato škola se koná následující soboty od
14.00 – 15.30 hod.:
3.3. – Pekla se bublanina – učili jsme se o
potřebách pro pečení
31.3. – Budeme barvit velikonoční vajíčka a učit se o
velikonočních zvycích
28.4. –Pečeme jablečný štrůdl
26.5. – Smažíme tradiční řízky

Kind Regards
Tomáš Ševčík

Program na druhé pololetí bude sdělen v příštím Kvartu.
Máte-li zájem zúčastnit se, volejte prosím Vlastu na
0408 088 167.

TÁBORÁK

Vážení přátelé
dovolte mi oznámit, že dnes 14.3.2018 ve 12 hodin
našeho českého času se v brněnském krematoriu
rozloučíme s panem Rostislavem Blažkem, který v
Austrálii žil více jak 28 let. Zemřel náhle. Po návratu do
Brna si pravidelně u nás vyzvedával vaše časopisy
Kvart. Jeho přáním bylo zaslat vám zprávu, pokud by se
s ním něco neočekávaného stalo.
S pozdravem
Ta k č i n í m .
S pozdravem

Připomínáme!! Podzimní setkání táborníků a
milovníků táborových ohňů
Táborové setkání se koná v sobotu 14. dubna
2018. Od 15.30 hod. se pořádá lesní hra – Honba
za pokladem pro děti. Od 16.30 hod. opekáme
klobásy. Uzeniny, chléb, hořčice budou k
dispozici k zakoupení za $ 4.00. Účastníci
letošního letního tábora mají občerstvení

Stavění Máje.
Nepřehlédněte!! 5. května bude na Šumavě
stavění Máje.
Od 12.00 hod. bude možnost zakoupit si oběd a
další lahůdky.
Májka se začne stavět od 14.00 hod.
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Podzim v Melbourne
Je neděle odpoledne. Slunce prozařuje červenající listí
okrasných hrušní v blízkém parku a papoušci ruší
blahodárný klid svým křiklavým čiřikáním. Bydlím blízko
golfového hřiště. Je rájem nejen vytrvalým
kolemjdoucím hráčům, ale také mnohé zvířeně, ptactvu,
hmyzu - prostě volné přírodě. Kolem se mi prohánějí bílí
papoušci ze žlutým chocholem zvaní Cockatoo, pak ti
šedaví s růžovými zády, co rádi zobají v trávě a ještě ti
černí se žlutými podkřídly, kteří pátrají po šiškách
jehličnatých stromů. Nejkrásnější jsou čtyřbarevní
nezbedové, co mi letos bez dovolení očesali krásnou
úrodu švestek. Odpustila jsem jim. Jsou tu o mnoho
staletí dřív a měli hlad. Za to mi občas přiletí radostně
zakřičet.
Podzim se nyní nádheně drží už několik neděl. Barva
stromů je sice trochu unavená, ale stálé počasí je nyní
nejpěknější z celého roku. Ocenili to i všichni naši hosté,
kteří přijeli do Melbourne. Nejprve nás navštívila
báječná Cimbálovka z Mikulčic. Přestože hráli během
týdne a bylo horko, přilákali přes sto posluchačů a
tanečníků. Po té se tu objevili hosté pana Vítka s
programem Na stojáka. Opět velká návštěva i když

uvedli svůj pořad mimo Sokol. Ale příště zase u vás
sdělil nám pan Petr. Vrcholem kulturních aktivit, které
nám zprostředkovalo naše velvyslanectví bylo divadlo
Vosto 5, které zinscenovalo vtipně i vážně situaci
Mnichova v 1938, Levý hák. Pozorně jsme sledovali
vývoj děje, profesionální poutavé výkony a nápaditou
scénu. Staří si opět zavzdychali, mladí zvládali lehčeji
novou češtinu a všichni jsme byli rádi, že jsme si toto
prima představení nenechali ujít. Bylo nás tam zase
přes sto lidí. Náš šéf kuchař a starosta Honza posloužil
hostům dobrou večeří za pomoci Marušky. Boris a Věra
uspokojili žíznivé službou v baru, členové výboru
nachystali sál a pak za pomocí pánů herců ještě i uklidili.
Snažili jsme se vše zvládnout za dohledu Michala.
- jen kdyby bylo víc té nápomoci- posteskl si. Tak
prosíme, přijděte nám na pomoc, zavolejte Michalovi a
domluvte se s ním, aby byl náš dům čím dál pěknejší.
Náš tým se chystá na zvelebení prostoru nahoře,
doufáme i s vaší nápomocí. Pro tu nápomoc
poskytujeme číslo na Michala (0413 225 418) .
Těsíme se na vás a budeme mít společnou radost až se
dílo opět podaří.
VS

Obědy v Sokole
10.4. Vepřová - zelí - knedlík
24.4. Španělské ptáčky - knedlík
8.5 Kuře na paprice - knedlík
29.5. Vepřový řízek - bramborová kaše - salát
12.6. Uzené - zelí - knedlík
Jednotná cena 20.Zamluvte u Vlasty: 0408 088 167
V ceně je dezert a káva

Sokol Melbourne Inc.

KVART

Finanční zpráva
Bar takings for 1st quarter $ 5,166.Kitchen profit $ 2,403.Bar purchases $ 2,158.16
Entry fee & donation $ 3,063.In Bank 1.1.2018 $ 17,090.15
In Bank 31.3.2018 $ $24,889.30
Donations Kvart:
Hrabal $ 50.Rozbacký $ 50.Kohout $ 50,Horáček $ 50.Walden $ 300.Kutka $ 100.Donation for House:
J. Sedláček $ 50,J. Potůček $ 200.The Pups $ 500.Kutka $ 100.-

Dear Vera and Boris
I just wanted to thank you and the Sokol club
again for your extraordinary hospitality (and
unstinting Czech charm) on Saturday night.
We had the most wonderful time. I spent
yesterday receiving compliments and thanks
from my many guests, who all seemed to have
had a truly unforgettable night. As did I (and my
assorted alter egos.)
The Sokol Club was perfect in every way, and I
am deeply grateful to you for letting us hire it for
the night. We'll be back!
All best wishes,
Peta & Jane

duben - květen 2018

7

Vážená redakcia
Sokolského časopisu Kvart
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za
nejaké tie roky odoberania časopisu Kvart.
Hoci sme členovia Sokola neboli, navštevovali
sme rôzne podujatia, ( od roku 1970 ) kde sme
savždy dobre cítili.Dáváme Vám vedietže od
1. marca. 2018 sa sťahujeme spať do rodného
Slovenska, čiže Kvartové ďalšie číslo na našu
bývalú adresu prosím neposi e l a j te .
Vašej organizácii a všetkým priaznivcom
Sokola by sme chceli vysloviť poďakovanie a
popriať Vám do ďalších rokov veľa úspechov a
síl vo vašej práci.
Srdečná vďaka a s pozdravom
K & M Pitlik

Děkujeme Vlasto za
štrůdly pro Sokol
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Velvyslanectví České republiky
8 Culgoa Circuit, O’Malley, ACT 2606

KVART
N.I.K.

Tel: 02 6290 1386, Fax: 02 6290 0006

REFRIGERATION
SERVICE PTY.LTD.

AU 06014

COMERCIAL & DOMESTIC
REFRIGERATION SERVICE
Domestic Washer, Dishwasher & Dryer Service

DOMOV
507-511 Queensberry Street, North Melbourne

Call Ivo

0407 369 211
Ph: 03 9705 1929

nikrefrigeration@iinet.net.au

Domov je oáza klidu a pohody ve stáří. Občas můžeme
nabídnout unikátní dlouhodobé bydlení pro české seniory.
Domov se nachází v centru Melbourne, v bezprostřední
blízkosti Národního domu, od Errol Street, kde jsou
obchody, banky a tramvajová zastávka.Victoria Market je
jen tři stanice tramvají!
Cítíte-li se osamělým nebo osamělou, uvažte naprostou
změnu. Nabízí se vám možnost trvalého pobytu v krásném
prostředí Domova a získání přátelství vašich českých
sousedů.
Domov Management Pty Ltd
Telefon: (03) 9629 6196
Bližší informace ráda poskytne
paní Ružena Bernášková

Specials do Prahy a Vídně
Letenky a zájezdy do celého světa
Qatar letí přímo do Prahy

Jetway
Volejte Evu Jančík
372
372 Centre Rd, Bentleigh 3202
Tel: 03 9563 9122
Mob: 0413 499 321
Email: eva@bentleigh.net

Mgr. Petra Wiererova LLB
Mr Martin Pohl
Counsellor and Deputy Head of Mission

Embassy of Czech Republic
in Canberra

Lawyer
Czech & Australian Law
Wills & Probate Matters
Conveyancing
Property Law
Business Law
Family Law

Mob: 0402 525 625
email: wiererova70@gmail.com

Sokol Melbourne Inc.

KVART

497 Queensberry Street
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pa nt spot
Phone 9563 5666
carnegie@paintspot.com.au

Paint Spot Carnegie

Fax 9563 5777

www.paintspot.com.au
Sustek Holdings Pty Ltd

1066 Dandenong Rd. Carnegie, VIC 3163

PO BOX 146
PRAHRAN VIC 3181 AUSTRALIA
MOBILE 0411 800 043
FAX + 613 8679 3386
STEVE@STEVEROSEARCHITECT.COM
STEVEROSEARCHITECT.COM

.

nc
i
0

e

Fe

$1

.0
3
4

T
S
G

STEVE
ROSE
ARCHITECT

10

Sokol Melbourne Inc.

KVART

duben - květen 2018

Nenechte si ujít jedinečný kulturní zážitek
v nedeli 29. dubna v 15.00

Úterní obědy stále pokračují
Na straně č. 6 se dozvíte co za
klasická česká jídla pro vás chystáme
Přijďte si pochutnat a potkat známé

KVART

Sokol Melbourne Inc.

duben - květen 2018
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PROGRAM NA DUBEN - SRPEN
Veškeré informace o sokolských akcích
Facebook - Sokol Melbourne
SOBOTA
21. dubna

Pony expres beseda a Country muzika

$15

19.00

NEDĚLE
29. dubna

SOIREE FRANCAISE - Komorní hudba

$15

15.00

SOBOTA
19. května

Disco - 70sátá - 80sátá léta

$15

19.00

SOBOTA
16. června

Taneční zábava - Hraje: Studio 4

$15

19.00

$25

13.00

NEDĚLE
19. srpna

Vepřové hody

Veškerou korespondenci, členské příspěvky, peněžní dary,
vaše návrhy a připomínky zasílejte na náš P.O.Box.

Czech and Slovak National House
Sokol Melbourne Inc.
P.O.Box 794
North Melbourne 3051
Prosíme nezasílejte poštu na adresu Národního Domu, jelikož není vždy správně doručena.

DEAR READERS
Please cut out and send with your contribution
CHEQUES MUST BE ADDRESSED TO:
SOKOL MELBOURNE INC:
KVART:
$....................
NATIONAL HOUSE:
$....................
MEMBERSHIP FEES: $....................

If you wish to make a bank
deposit you can do so at
Westpac Bank
Account name - Sokol Melbourne Inc.
BSB - 033 132 - ACCNo. - 290 864
Please make sure you put in reference
“ Kvart + your name” Thank you.
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STUDIO 4

Taneèní zábava
Sobota 16.6.
večeře 19.00
Svíčková-knedlík
hudba 20.00

vstupné s večeří $30
bez večeře $15

ČEPOVANÝ BUDVAR
Bookings Vlasta
0408 088 167

NOVÝ TERMÍN

VEPŘOVÉ HODY

SOBOTA 19. května

Disco - 70sátá - 80sátá léta
SOKOL Melbourne

$10

19.00

Neděle 19. srpna 13.00
Bookings Vlasta 0408 088 167
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